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Łomża, dnia 18.01.2023 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza 
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł netto na 
przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie dotyczącym funkcjonowania  
Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża , zgodnie z załączonym opisem przedmiotu 
zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia: luty-listopad 2023r. 

Kryterium oceny ofert  - cena 100% 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, 
który zaoferuje najniższą cenę.  

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres poczta@mopslomza.pl  do dnia 
27.01.2023 r. do godz 900 wpisując w temacie wiadomsci - „Przeprowadzenie warsztatów 
psychologicznych”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023r.o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego – w 
Łomży, ul. Dworna 23B, pok. Nr 201. 

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Małgorzata Kułaga, Kierownik Działu  Pracy 
Środowiskowej MOPS Łomża. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, lub 
unieważnienia postępowania, jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała 
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia,   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: 

na stronie internetowej Zamawiającego- http://bip-lomza.pl/mops/w zakładce Przetargi /rok 2023/ 

 

 

 

 
Załącznik: 

  1.Opis przedmiotu zamówienia*) 

  2.Wzór oferty. 

  3.Wzor umowy. 

mailto:poczta@mopslomza.pl
http://bip-lomza.pl/mops/w%20zakładce%20Przetargi%20/rok%202023/


 

 

Załącznik nr 1 

 

                                        Opis przedmiotu zamówienia 

Uruchomienie Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża: pośród zadań do wykonania 
znalazłaby się następująca tematyka: 

• - indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób poszukujących wsparcia , m.in. na 

wniosek pracowników socjalnych, którzy znają swych klientów i ich potrzeby (różnorodna 

problematyka podejmowanych interwencji -  od problemów dotyczących rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych uzależnień,  wychowawczych z uwzględnieniem 

potrzeb dzieci z rodzin wobec, których prowadzona jest procedura NK i rodziców wobec  

których istnieje podejrzenie, że nie pełnią prawidłowo funkcji rodzicielskich. 

• Działania w ramach posiedzeń grup roboczych dotyczących spraw bieżących mieszańców 

miasta 

Dyżur psychologa – poniedziałek - piątek w godz. 10-20 dostęp do psychologa w inne dni 

tygodnia w zależności od zgłaszanych potrzeb 

• dyspozycyjność psychologa w zależności od potrzeb 

• godziny przeznaczone w ramach całego tegorocznego programu mogą być wykorzystane 

zamiennie w zależności od potrzeb, 

 

Proponowany termin wykonania zamówienia Luty – listopad 2023r r./ min. 250 godzin – jednak 

liczba godzin może ulec zmianie w zależności od złożonych ofert/ 

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba MOPS w Łomży lub miejsce wskazane przez wykonawcę 

– oraz w uzasadnionych przypadkach miejsce zamieszkania odbiorców pomocy. Wszystkie 

spotkania się w okresie zagrożenia epidemicznego muszą odbywać się przy spełnieniu warunków 

określonego reżimu sanitarnego  

Uzasadnienie: 

Wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych MOPS 

świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona 

jest procedura NK, przemoc w rodzinie i inne szkodliwe społeczne zjawiska, mających istotny 

wpływ na podniesie poziomu samooceny, integracji ze środowiskiem lokalnym i poprawy relacji 

wewnątrz rodziny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – zgodnie z założeniami 

1.  Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata  2022-2024  

– cel strategiczny 2 Prowadzenie działań sprzyjających umacnianiu rodziny i społecznie 

oczekiwanego  - właściwego pełnienia funkcji  

 2.9  - podnoszenie  kompetencji rodziców i opiekunów oraz 

Cel strategiczny 3 – wsparcie rodzin znajdujących się  w sytuacjach kryzysowych i zapobieganie 

zjawisku przemocy   

3.6 – Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS 



 

 

2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie  cel strategiczny II: Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą działanie: udzielenie 

pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą /socjalne, psychologiczne, prawne/ 

Realizacja programu i funkcjonowanie Centrum Wspierania rodziny pozwoli na zwiększanie 

zakresu świadczonej w Ośrodku pomocy, zapewni osobom uwikłanym w przemoc domową dostęp 

do uzyskania wsparcia – szczególnie osobom podejrzewanym o stosowanie przemocy, które w 

chwili obecnej są tego wsparcia pozbawione. Objęcie całej rodziny uwikłanej w przemoc fachowym 

wsparciem umożliwi prowadzenie wymaganych działań w sposób profesjonalny, rokujący większe 

szanse na osiągnięcie pożądanych efektów. 

Przeprowadzenie programu - w ramach realizacji Programu Profilaktycznego ŁPPiRPA oraz IU na 

rok 2023 r. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. 
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 
Do składanej oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
1.Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego wykształcenia, 
potwierdzonego za zgodność z oryginałem 
2.Referencje uzyskane w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub inne dokumenty 
potwierdzające wiarygodność. 
3.Wykaz wykonanych usług w ostatnich trzech lat . 
 
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu 
wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.  
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 
Oferentem lub unieważnienia postępowania.  

 
Zawarcie umowy:  
Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa . Na etapie zawarcia 
umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i 
harmonogram jego realizacji.  

 

 



 

 

                                                                                                                                                       
Załącznik nr 2 

 
 
Pieczęć lub dane oferenta 

 ___________________________  
         (miejscowość, data)  

 
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
       w Łomży 
 

OFERTA  
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),  

podatek Vat ..................%, tj................................zł, (słownie:...................................),  

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).  

2. Termin realizacji ..................................................r.  

3. Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert . 

4. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy 
akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na w/w 
warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy).  

5. Załącznikami do oferty są:  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy  

 

 

…………………………………….  

(data i podpis Wykonawcy) 
 

 

 



 

 

 

 

3. Strony ustalają, ze zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek 

                                                                                                                                      
Załącznik nr 3 

 
UMOWA NR ….. /wzór umowy/ 

Zawarta w dniu ………………….. r pomiędzy  
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B  
reprezentowanym przez . ……………….. 
dalej Zamawiającym 
 a 
……………………………………………………… 
reprezentowanym przez …………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1 

Wykonawca, w związku z uruchomieniem Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża,  
zobowiązuje się do przeprowadzenie warsztatów psychologicznych. 
Umowa obowiązuję następujące czynności: 

•  indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób dla osób poszukujących wsparcia, 

m.in. na wniosek pracowników socjalnych, którzy znają swoich klientów i ich potrzeby 

(różnorodna tematyka) podejmowanych interwencji – od problemów dotyczących 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień,  wychowawczych z 

uwzględnieniem potrzeb dzieci z rodzin wobec, których prowadzona jest procedura 

NK i rodziców wobec  których istnieje podejrzenie, że nie pełnią prawidłowo funkcji 

rodzicielskich. 

• Działania w ramach posiedzeń grup roboczych dotyczących spraw bieżących 

mieszańców miasta 

Dyżur psychologa – poniedziałek - piątek w godz. 10-20 dostęp do psychologa w inne dni 

tygodnia w zależności od zgłaszanych potrzeb 

• dyspozycyjność psychologa w zależności od potrzeb 

• godziny przeznaczone w ramach całego tegorocznego programu mogą być 

wykorzystane zamiennie w zależności od potrzeb, 

Razem: min 250 godzin–jednak liczba godzin  może ulec  zmianie w zależności od potrzeb 
. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie 
………………………………………………………………. 

 
 

§ 3 
 

1.Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie  w wysokości ……………. za godzinę tj ……………. godzin        
słownie: …………………………………………………… brutto.  



 

 

bankowy Wykonawcy który jest rachunkiem z otwartym rachunkiem VAT, należącym i będącym 
własnością  Wykonawcy,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego 

§ 4  

Wykonawca wykonać będzie zlecone czynności w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomży, oraz  w uzasadnionych przypadkach - miejsce zamieszkania odbiorców 
pomocy Wszystkie  spotkania w okresie zagrożenia epidemicznego  musza odbywać się przy 
spełnieniu warunków określonego reżimu sanitarnego. 

 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do 
wykonania osobom trzecim. 

 

§ 6 

W przypadku nie wykonania zlecenia  w terminie lub niezgodnie z wytycznymi,  Zamawiający  ma prawo do 

pomniejszenia wynagrodzenia  lub rozwiązania umowy bez odszkodowania. 

 

§ 7 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy 
jest Sąd Rejonowy w Łomży. 

 

§ 9 

Umowa została  sporządzona  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dla Wykonawcy dwa 
dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający                   Wykonawca 

 

............................      ........................... 

 

 
 

 


